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A Associação do Fisco de Alagoas – 
ASFAL, deu posse a sua nova diretoria, que 
estará a frente da entidade no triênio 
2020/2022. A solenidade ocorreu no dia 
02 de Janeiro de 2020, no auditório da 
Secretaria da Fazenda. Tomou posse o 
novo presidente da ASFAL Gustavo 
Calheiros, seu vice Jonhe Abs,  bem como 
os membros do Conselho Deliberativo.

Em seu discurso de posse, Gustavo 
Calheiros assumiu o compromisso de 
trabalhar para ampliar os serviços 
prestados aos associados, manter a 
credibilidade do plano ASFAL-SAÚDE, 
ampliando seus serviços e prestando um 
atendimento ainda melhor para seus 
usuários. “Não vou decepcioná-los”, 
garantiu o novo presidente, que assume a 
entidade com a expectativa de modernizar 
sua gestão.

Dentre algumas de suas ações, o 
novo presidente destacou ampliar a 
transparência em todas as áreas da 
entidade, levando informação a todos os 
seus usuários e associados, ampliação de 
ações na área social, prestigiando e unindo 
a categoria em torno de atividades que 
valorizem a saúde e o bem estar, melhoria 
de controles internos, visando melhorar o 
fluxo de funcionamento da entidade, bem 
como treinamento e capacitação para os 
funcionários da associação.

O novo presidente Gustavo Calheiros 
é Auditor Fiscal da Receita Estadual, com 
formação em engenharia mecânica e 
direito.  Foi  membro do Conselho 
Deliberativo da ASFAL na gestão anterior, 
tendo sido um dos mais atuantes no 
processo de adequação do ASFAL-SAÚDE 
às exigências da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, que fiscaliza os 
plano de saúde de todo o país.

CONSELHO DELIBERATIVO
Durante a solenidade também foi 

eleita a nova diretoria do Conselho 
Deliberativo, tendo sido escolhido por seus 
pares o conselheiro Otávio Acioli para a 
presidência, como vice-presidente Cícero 
Angelino, primeiro secretário Celso Aquino 

O ex-presidente 
Luiz Antonio Magalhães 
se despediu após 12 
a n o s  à  f re n te  d a 
entidade, agradecendo 
aos associados, funcionários, prestado-
res de serviço e usuários do ASFAL-
SAÚDE, destacando que esses anos à 
frente da entidade foram de grande 
aprendizado e experiência marcante.

O ASFAL-SAÚDE congrega aproxi-
madamente 4000 usuários entre 
titulares e dependentes. É um plano de 

e segundo secretário 
Eronildes Carvalho.

“Não vou decepcioná-los”, afirma novo presidente da ASFAL
Nova diretoria executiva da ASFAL tomou posse juntamente com os membros do Conselho Deliberativo 

saúde totalmente consolidado no Estado 
de Alagoas, sem fins lucrativos, sendo 
atendido pelos maiores hospitais do 
Estado, clínicas, laboratórios e médicos das 
mais diversas especialidades, atendendo 
também em todo o país através do serviço 
de reciprocidade.

Gustavo Calheiros faz discurso de posse 

O evento contou com a participação 
de várias lideranças

Na diretoria administrati-

Também tomaram 
posse os novos diretores 
executivos da ASFAL, que 
irão trabalhar junto ao 
presidente. Na diretoria 
f inanceira assumiu o 
Auditor Fiscal Valmir 
Sampaio Ribeiro, que é 
formado em Ciências Contábeis 
pela Universidade Católica de 
Salvador - UCSAL e pós graduado em 
Auditoria pela Faculdade Visconde 
Cairu - BA, e em Gestão Fazendária 
pela UFAL. Valmir pretende otimizar 
os controles internos, o sistema de 
pagamento e recebimento, bem 
como implantar controles gerencia-
is na ASFAL.

va/secretaria geral assumiu o Auditor 
Fiscal Carlos Alberto dos Santos 
Teixeira, que é economista, mestran-
do em Administração, com pós-
graduação em Administração e gestão 
municipal pela UFAL e em Marketing 
pela FGV. Carlos Teixeira pretende 
modernizar a gestão da ASFAL através 
da informatização e gestão eletrônica 
de documentos, dentre outras ações.

ASFAL tem novos diretores executivos

Carlos Teixeira como diretor Secretário /Administrativo
e Valmir Ribeiro como diretor Financeiro
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A ASFAL busca encontrar uma 
solução para a situação atual, 
visando ser ressarcida dos danos 
causados pela BRASKEM, já que o 
Clube encontra-se em estado de 
deterioração, causando um prejuí-
zo financeiro, além do prejuízo 

A ASFAL vem tendo prejuízos 
enormes com a suspensão das 
atividades que eram realizadas no 
Clube, tendo em vista a impossibili-
dade de qualquer evento no bairro 
onde haja aglomeração, conforme 
orientação da Defesa Civil. 

Apesar da ASFAL possuir laudo 
pericial sobre os danos causados 
ao Clube, realizado por empresa de 
engenharia contratada para tal, 
está requerendo laudo da Defesa 
Civil, para que o órgão governa-
mental se pronuncie oficialmente 
sobre a situação.

Segundo mapa da Defesa Civil 
veiculado pela imprensa, o Clube 
da ASFAL se encontra na área 
‘‘Verde Escura’’, identificada como 
zona de fraturamentos e processos 
erosivos, com possibilidade de 
colapso e patologias em infraestru-
turas.

PREJUÍZOS

O presidente da ASFAL Gustavo 
Calheiros, juntamente com o 
p r e s i d e n t e  d o  C o n s e l h o 
Deliberativo Otávio Acioli e o 
c o n s e l h e i r o  W e l l i n g t o n 
Porciúncula, visitaram o Clube 
Social da ASFAL no dia 07 de janei-
ro, visando vistoriar a situação do 
patrimônio da entidade, com o 
objetivo de tomar as providências 
cabíveis para solucionar a situação.

O Clube encontra-se interdita-
do pela Defesa Civil, devido a 
situação do bairro do Pinheiro, que 
sofre com as consequenc ias 
causadas pela BRASKEM, devido a 
mineração realizada na região.

social, já que sua função de lazer e 
entretenimento está prejudica-
da.

Durante a visita foi realizada 
uma cobertura fotográfica no 

Diretoria e Conselho Deliberativo verificam situação do Clube da ASFAL

Objetivo é buscar solução para a situação atual, com vistas a encontrar novo local de lazer dos associados

local, visando demonstrar que o 
processo de deterioração está 
evoluindo, com vistas a buscar um 
ressarcimento dos prejuízos, seja 
por via administrativa ou judicial.

Visita ao Clube da ASFAL para verificação da situação atual

Presidente do SINDAFISCO Marcos Sergio, do SINDIFISCO Irineu Torres
e da ASFAL Gustavo Calheiros

O Presidente da ASFAL destacou a importância da união das entidades
em busca de melhores condições de trabalho para todos

ASFAL prestigia posse da nova diretoria do SINDIFISCO

A nova diretoria e o conse-

lho fiscal do SINDIFISCO-AL, 

eleitos para o biênio 2020/2021, 

tomaram posse no dia 05 de 

janeiro, em solenidade ocorrida 

na sede da entidade. O presiden-

te da ASFAL Gustavo Calheiros 

prestigiou o evento, desejando 

boa sorte na condução dos 

destinos da Sindicato, bem 

como destacando a importância 

da luta em conjunto das entidades 

r e p r e s e n t a t i v a s  d o  F i s c o 

Alagoano.
Candidato de consenso, Irineu 

Torres, volta a presidir o Sindicato 

pela quinta vez, após ter liderado a 

categoria durante o período de 

1992 a 2000.  Sua gestão dará 

continuidade às ações que visem 

integrar e unificar o movimento 

dos servidores públicos.


